Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Ves na (Międzyzdroje) 
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Międzyzdroje

Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

Śniadanie i obiadokolacja Plus
Doppelzimmer Economy (oferta standardowa)
Nekera
Dojazd własny

1375 PLN
za osobę

04.05.2022 - 11.05.2022

Opis oferty
Opis:
Położenie:
w znanym i lubianym kurorcie Międzyzdroje, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego, przy słynnej Promenadzie Gwiazd. Do centrum ok. 1,5 km. Sklepy, restauracje, bary w
pobliżu hotelu.
Plaża:
piaszczysta plaża oddalona o ok. 100 m. od hotelu.
Wyposażenie:
popularny hotel oferuje 193 pokoi i apartamnety. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją (sejfy za opłatą), lobby z miejscami do wypoczynku, 4 windy restauracja,
kawiarnia, sklep z pamiątkami. Sale bankietowe i konferencyjne.
Dostęp do internetu:
WiFi na terenie całego hotelu i w pokojach gra s.
Zakwaterowanie:
Pokoje dwuosobowe economy (ok. 14 m2): prysznic, WC, suszarka, telefon, TV, WiFi. Pokoje dwuosobowe (ok. 16 m2): wyposażone jak pokoje dwuosobowe economy. Pokoje
dwuosobowe lux (ok. 20 m2): wyposażone jak pokoje dwuosobowe economy. Pokoje rodzinne (ok. 25 m2): wyposażone jak pokoje dwuosobowe economy, dodatkowa sypialnia.
Wellness:
kryty basen (ok. 35 m2), sauna. Za opłatą: masaże.
Wyżywienie:
z dwoma lub z trzema posiłkami: śniadanie w formie bufetu, obiad wybór z 2 dań, kolacja wybór z 3 dań, bufet sałatkowy.
Parkowanie:
parking monitorowany ok. 15 EUR/dzień (limitowana liczba miejsc parkingowych). Przed hotelem strefa płatnego parkowania.
Zwierzęta domowe:
hotel nie akceptuje zwierząt domowych.
Opłata klimatyczna:
ok. 0,50 EUR/dzień.
Kategoria Nekera:
3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki. Przyjazd od godz. 15:00, wyjazd do godz. 11:00
Cena zawiera:
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie
zawarty jest: przelot, opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia
opieka rezydenta.W przypadku imprez turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w
cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR
(Ryanair), W6 (WizzAir), LO (Lot).
Ważne:
W związku ze zmianami w przepisach sanitarnych oraz przekraczania granicy w poszczególnych krajach Nekera przygotowała listę wymaganych procedur wjazdowych do danego
kraju - h ps://www.nekera.pl/bezpieczne-wakacje/ Zachęcamy do sprawdzenia tych informacji przed Państwa wyjazdem TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM
Mocne strony:
- ok. 100 m od plaży

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

